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َوِإْن يَْمَسْسَك اللُه ِبُضر َفال َكاِشَف َلُه ِإال ُهَو َوِإْن يُرِْدَك ِبَخْيٍر َفال رَاد ِلَفْضِلِه ُيِصيُب ِبِه (( ويف اآلية األخرى 
   ]107))[يونس: َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوُهَو اْلَغُفوُر الرِحيمُ 

ألنه إذا علم مضمون هذه اآلية عز وجل إلنسان أن يعلق رجاءه باهللا يستفاد من هذه اآلية الكرمية أنه ينبغي ل 

  فسوف يعتمد يف أموره كلها على اهللا

يف الدعوة إىل اهللا وأنه مهما حاول هؤالء أن يصيبوك بضرر فإم ال  صلى اهللا عليه وسلم ومنها تقوية النيب  

  ميلكون ذلك إذا مل يكن اهللا أراده 

اللي أصابك بالضر هو اهللا فال بد أن تصرب ألنك عبده يفعل بك  نك إذا علمت أنومنها احلث على الصرب أل

  ما شاء فتصرب على ما يصيبك من الضرر

وهو على كل  ((إذا أصابه الضرر أن يزول عنه الضرر وجه ذلك قوله  عز وجل ومنها قوة رجاء العبد باهللا  
كم من   عز وجل  اليأس والقنوط كشفها اهللا وكم من أضرار حدثت لإلنسان حىت أوصلت إىل ))ء قدير يش

إنسان أصيب مبرض حىت وصل إىل حافة القرب مث شفاه اهللا وكم من إنسان أصيب بالفقر حىت وصل إىل أال جيد 

  اهللا وكم من إنسان كان وحيدا فرزقه اهللا وهلم جرا ألن اهللا على كل شيء قدير  فأغناهقوت يومه وال ليلته 

وأنه سبحانه وتعاىل هو املتصرف كما يشاء بعباده لقوله  عز وجل ة الكرمية متام سلطان اهللا ومن فوائد هذه اآلي

يقابل القدرة  ))هو على كل شيء قدير ف ((ن ميسسك بكذا ومنها عموم قدرة اهللا لقوله إن ميسسك بكذا و إ

لتعريف القدرة التمكن من الفعل العجز وهنا صفتان متشاتان أو متقاربتان القوة والقدرة والفرق بينهما حيصل با

َوَما َكاَن اللُه لِيُـْعِجَزُه ِمْن  (( يف القدرة  عز وجل بال عجز والقوة التمكن من الفعل بال ضعف والدليل قول اهللا 
اللُه (( عاىل  والدليل للقوة قول اهللا ت ]44))[فاطر:َشْيٍء ِفي السَمَواِت َوال ِفي اَألْرِض ِإنُه َكاَن َعِليًما َقِديًرا 

ٍة َضْعًفا َوَشْيَبةً  َجَعَل ِمْن بـَْعِد قـُو ًة ثُم َجَعَل ِمْن بـَْعِد َضْعٍف قـُو ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ثُم54))[الروم: ال[   

الشعور أي يف اإلرادة ذي لشعور وغريه يف ذي اأيهما أكمل أو أيهما أعم نقول أما القوة فأعم ألا تكون يف 

تقول فالن قوي وتقول احلديد قوي وأما اإلرادة فإا يف نعم وأما القدرة فإا ال تقول إال مبنزلة اإلرادة إذ ال ف

يصح أن تقول الباب قادر ألن ليس له إرادة أيهما أكمل ؟ القوة أكمل ألنه يلزم من وجود القوة القدرة والعكس 

 صف هذا الرجل ؟ بأنه قادر غري قويمبشقة مباذا ن له لكناجلحر فحمونضرب مثال ذا برجل قيل له امحل هذا 

فعجز نقول هذا عاجز غري قادر ورجل ثالث قلنا له امحل  هوإنسان آخر قلنا له امحل هذا احلجر أراد أن حيمل

  هذا قوي وهل هو قادر ؟ نعم من باب أوىل هذا احلجر فأخذه وكأنه ريشة 
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كل شيء فاهللا قادر عليه كل شيء حىت وإن بعد يف   )) وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير (( 

اَل َرب َأنى َيُكوُن ِلي ُغالٌم وََكاَنِت اْمَرَأِتي َعاِقًرا ق ((زكريا حني  عز وجل ذهنك فاهللا قادر عليه وهلذا نبه اهللا 
ُهَو َعَلي َهيٌن َوَقْد َخَلْقُتَك ِمن قـَْبُل َوَلْم َتُك  قَاَل َكَذِلَك قَاَل رَبكَ  ((قال اهللا  )) َوَقْد بـََلْغُت ِمَن اْلِكَبِر ِعِتيا

قال له أنا خلقتك من قبل ومل تك شيئا قادر على أن خيلق لك ولدا أليس كذلك ؟ وهذا قياس أولوية  )) َشْيًئا

على العدم  واضح أو على األقل قياس مثلي واضح فالقادر على العدم قادر على اإلجياد والقادر على اإلجياد قادر

شيئا ال تكون فيه معتديا يف الدعاء ولو كان يف نظرك بعيدا  تبارك وتعاىلإذن يا أخي ال تستكثر أن تسأل اهللا 

    ألن اهللا تعاىل على كل شيء قدير 

 عز وجل اهللا  هو الضمري يعود على ]18))[األنعام: َوُهَو اْلَقاِهُر فـَْوَق ِعَباِدِه َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبيرُ (( مث قال  

ومرجعهما ما سبق من اآليات قاهر فوق عباده القاهر هو الغلبة مع السلطان يعين السلطة ألن الغالب املطلق قد 

هل املراد فوقية املكانة أم  )) فوق عباده ((غلبة مع سلطة تامة وقوله  عز وجل ال يكون له سلطة لكن قهر اهللا 

مجيعا فوقية املكان وفوقية املكانة وعليه فيكون املعىن هو القاهر فوق عباده فوقية املكان أو مها مجيعا ؟ نعم مها 

  من حيث املعىن ال ميكن أن تغلبه قوة ومن حيث املكان أنه فوق كل شيء

مجع عبد واملراد به هنا العبودية العامة اليت تشمل املؤمن والكافر ألن العبودية ثالثة أقسام )) عباده  ((وقوله  

عز فهي عابدة قال اهللا  عز وجل وأخص العامة هي عبودية أن مجيع املخلوقات كلها ذليلة أما اهللا  عامة وخاصة

اخلاصة هي عبادة اإللوهية  ]93))[مرمي: ِإْن ُكل َمْن ِفي السَمَواِت َواَألْرِض ِإال آِتي الرْحَمِن َعْبًدا((  وجل 

العبودية اليت  ]63))[الفرقان: ْحَمِن الِذيَن َيْمُشوَن َعَلى اَألْرِض َهْونًاَوِعَباُد الر (( للمؤمنني كما يف قوله تعاىل 

اْلَمنُصوُروَن َوِإن  ِإنـُهْم َلُهمُ  َوَلَقْد َسبَـَقْت َكِلَمتـَُنا ِلِعَباِدنَا اْلُمْرَسِلينَ (( أخص هي عبودية الرسل قال اهللا تعاىل 
فهنا ثالثة أقسام األخ بني لنا بارك اهللا فيه هنا القاهر فوق عباده  ]173:))[الصافات اْلَغالُِبونَ  ُجنَدنَا َلُهمُ 

  العامة وال اخلاصة؟

  : العامة الطالب

     العامة واعلم أن اخلاصة تدخل يف العامة املعىن أم عباد هللا العبودية القدرية والعبودية الشرعية إذن  :الشيخ

لو كان من أكفر عباد اهللا فهو عبد هللا  عز وجل در كل خاضع هللا املراد عبودية الق))  القاهر فوق عباده ((

املعىن العام وموسى عبد هللا يف املعىن العام واخلاص فالعبودية  يف املعىن العام نعم عبد هللا بوفرعون مثال عبد هللا

ح أن تكون احلكيم تص )) رفوق عباده وهو الحكيم الخبي ((الشرعية خاصة والعبودية القدرية الكونية عامة 

  مبعىن حمكم والشاهد على جميء فعيل مبعىن مفعل بل الشواهد كثرية منها قول الشاعر
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  " يؤرقني وأصحابي هجوع      أمن ريحانة الداعي السميع  :"

الداعي السميع وال املسمع ؟ أي نعم ليس معىن السامع أنه داعي السميع يعين  "أمن ريحانة الداعي السميع" 

وأصحايب هجوع وحكيم أيضا مبعىن حاكم إذن هي مشتقة من احلكمة ومن احلكم والدليل على املسمع يؤرقين 

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمنَ (( هذا على أا من احلكم قول اهللا تعاىل   اللِه ُحْكًما ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ  َأَفُحْكَم اْلَجاِهِليِة يـَبـْ

واجلواب بلى  ]8))[التني: َألَْيَس اللُه بَِأْحَكِم اْلَحاِكِمينَ (( تعاىل  وأما من احلكمة فكما يف قوله ]50))[املائدة:

إذن احلكيم مشتقة من نعم من األحكام واحلكم فإذا كان مشتق من أحكام فهي مبعىن حمكم وإذا كانت من 

  موصوف ذا وهذا عز وجل كم واهللا ا احلكم فهي مبعىن احل

َلْن َأبـَْرَح اَألْرَض َحتى يَْأَذَن ِلي (( كوين قول اهللا تعاىل عن أخي يوسف مث اعلم أن احلكم كوين وشرعي من ال  فـَ
يف  عز وجل أي يقدر يل هذا حكم قدري أما الشرعي فمنه قول اهللا  ]80))[يوسف: َأِبي َأْو َيْحُكَم اللُه ِلي

مثال الكوين قول اهللا تعاىل إذن احلكم نوعان كوين وشرعي  )) ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم ((سورة املمتحنة 

الشرعي قوله تعاىل يف سورة  ومن ]80))[يوسف: فـََلْن َأبـَْرَح اَألْرَض َحتى يَْأَذَن ِلي َأِبي َأْو َيْحُكَم اللُه ِلي(( 

أي شرعه حكم شرعي فإن قال قائل ما الفرق بينهما ؟ قلنا الفرق  )) ذلكم حكم اهللا يحكم بينكم ((املمتحنة 

  :ن وجهنيبينهما م

 عز وجل األول أن احلكم القدري ال بد أن يقع إذا حكم اهللا تعاىل بشيء حكم قدري فال بد أن يقع حكم  

باجلدب ال بد أن يقع اجلدب بالرخاء ال بد أن يقع الرخاء احلكم الشرعي إذا  اخلوف باخلوف ال بد أن يقع

تدل  فهل نقول إن هذه اآلية )) الميتة ما حرم عليكإنم ((حكم بشيء قد ينفذ وقد ال ينفذ فإذا قال اهللا تعاىل 

  يأكل أو الال ميكن أن يأكل امليتة أحد ؟ ال قد يأكلها  على أنه

ال ميكن أن يأمر  عز وجل الفرق الثاين أن احلكم الشرعي سواء كان إجيابا أو حترميا ال يكون إال فيما يريد اهللا  

ا حيبه واحلكم الكوين يكون فيما حيبه ويرضاه وفيما يكرهه ويسخطه اهللا عباده مبا يكرهه هو وال أن ينهاهم عم

  .هذا هو الفرق انتهينا من الكالم على احلكم 

احلكمة نوعان حكمة وهي أن يكون الشيء على هذه الصورة املبينة حكمة أخرى أن يكون هذا الشيء لغاية  

مشس وقمر  :قات كلها وجدت أا يف غاية احلكمةورية والثانية غائية فإذا تأملت املخلو صحكمة حممودة األوىل 

كمة فإذا نظرت الغاية منها وجدت أا غاية محيدة مطابقة للحكمة كذلك حلوجنوم ورياح وأمطار وهكذا كلها 

أيضا الشرع إذا تأملت الشرائع وجدت كون هذا الشيء على صورة معينة حكمة وكونه لغاية محيدة حكمة يف 

العشر ليش اختلف ؟ ألن  مئونةكم فيه ؟ نصف العشر وما سقي بال   باملئونةوع ما سقي الزكاة مثال جند الزر 
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تعب عليه صاحبه وأنفق ماال كثريا يف استخراج املاء فهذا مل يكن عليه هذا   مبئونةالواقع يقتضي ذلك ما سقي 

نه ال حيتمل املواساة خالف إذا تأملت احلكمة يف الزكاة أيضا وجدت أن املال القليل ال جتب فيه الزكاة أل كذلك

ب ما احلكمة يالكثري ووجدت ما يشق الزكاة عنه ال جتب فيه الزكاة كالثياب واملراكب والبيوت وما أشبه ذلك ط

ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة (( من الزكاة ؟ اآلن عرفنا أن الزكاة على صورة معنية حكمة ما احلكمة من الزكاة امسع 
ُرُهْم  يِهْم ِبَهاُتَطها أي تزكي  ]103))[التوبة: َوتـُزَك تطهرهم من الذنوب ألن الصدقة تطفئ اخلطيئة تزكيهم

وال ميكن أن يبذل اإلنسان حمبوبا إال ملا   عز وجل أخالقهم ودينهم تزكي دينهم بأنه يبذل ما حيب فيما حيب اهللا

ابن القيم رمحه اهللا أن من أسباب انشراح  هو أحب كذلك تزكي أخالقهم بالكرم والسخاء والرخاء وقد ذكر

الصدر الصدقة والبذل وهذا معىن خفي كلما كان اإلنسان أشد بذال للمال كان أوسع صدرا السيما إذا كان 

وأنه يكفر سيئاته وما أشبه ذلك املهم اآلن احلكم واألحكام احلكم كوين  عز وجل يؤمن بأنه يقربه من اهللا 

  ائي ويكون أيضا احلكمة تكون يف املشروعات ويف املخلوقات وشرعي واألحكام صوري وغ

اخلبري يعين ذا اخلربة قال أهل العلم واخلربة هي العلم ببواطن األمور مشتقة من خبري الزرع الذي يكون يف األرض 

عة اليت ) ألن املزار  نهى عن المخابرة(  صلى اهللا عليه وسلمويكون خفيا وهلذا مير عليكم يف احلديث أن النيب 

َوَلَقْد َخَلْقَنا اِإلْنَساَن (( حىت أن اهللا قال  جال وعالتشتمل على الغرر إذن اخلبري يعين العليم ببواطن األمور 
عز الذي حيدث به نفسه يعلمه اهللا  ]16))[ق: َونـَْعَلُم َما تـَُوْسِوُس بِِه نـَْفُسُه َوَنْحُن َأقْـَرُب ِإلَْيِه ِمْن َحْبِل اْلَورِيدِ 

قبل أن حيدث به اإلنسان وقبل أن يعلم به إخوانه اخلبري إذن ذو اخلربة وهي العلم ببواطن األمور طيب هل  وجل 

نقول وإذا كان خبريا لزم أن يكون عليما ؟ نعم يلزم أن يكون عليما وقرن اهللا تعاىل هنا بني احلكيم واخلبري ليعلم 

مور وعلى هذا فقد تكون خفية على كثري من الناس عن خربة وعلم ببواطن األ عز وجل الناس أن حكمة اهللا 

فائدة وهي أن اخلربة قد تكون خفية ال يعلمها  مسنياالألنه ال يدرك احلكمة إال من كان خبريا ففي قرن هذين 

ن نعلم أن اهللا أن نعرف العلة أل الشرع ونواهيه حكمة وال حاجة  ومن مث قلنا إن مجيع أوامر عز وجل إال اهللا 

عنا إن وأنه ما شرعه إال حلكمة فال حاجة وما موقفنا من األوامر والنواهي إال أن نقول مسعنا وأط وجل  عزحكيم 

ومساعدة ومعونة من اهللا حىت يطمئن القلب ويقوى اإلميان  عز وجل هذا منة من اهللا تيسر لنا معرفة احلكمة ف

ا تكون العبادة اليت ختفى حكمتها أبلغ يف ولذلك رمبعز وجل وإن مل تتبني فاملؤمن يكفيه أن هذا حكم اهللا 

ك هللا به لالتعود ألن الشيء إذا علمت علته قد يكون عقلك مرتضيه لكن إذا كنت ال تعرف العلة فإن تذل

وعبادتك إياه أبلغ يف التذلل مثال رمي اجلمرات حصى تأخذه من األرض ترمي ا يف مكان معني اإلنسان قد 

إنما جعل الطواف بالبيت كما جاء يف احلديث (   عز وجل رب علة فيها أا ذكر هللا يعلم العلة وقد ال يعلم أك
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) فهذا كمال التعبد إنسان عاقل مؤمن فاهم ذكي يأخذ  وبالصفا والمروة ورمي الجمار إلقامة ذكر اهللا

نه ايش ؟ فيه  حصيات ويرميها يف مكان معني هذا لوال أنه مشروع لقيل أنه عبث لكنه يف وقته ومكانه مشروع أل

أن املؤمن يقول مسعنا وأطعنا مع أن فيه ذكرا هللا بالقلب وهو كمال التذلل والتعبد وفيه و كمال التعبد والتذلل هللا 

    ذكر هللا باللسان ألنه يشرع يف كل حصاة ترميها أن تقول اهللا أكرب 

صلى و أن املشركني قالوا للنيب قيل أن هذه اآلية هلا سبب وه )) ل أي شيء أكبر شهادةق (( عز وجل مث قال  

وسواء كان اآلية من يشهد لك بأنك حق اليهود والنصارى أنكروا فمن يشهد لك فأنزل اهللا هذه  اهللا عليه وسلم 

لقي يف قلوم ويقول يهذا هو السبب أو مل يكون هذا هو السبب ألن يف قلوب املشركني ال شك أن الشيطان 

أي شيء اجلواب واضح  )) قل أي شيء أكبر شهادة (( عز وجل قول اهللا حممد ال شاهد له ما له شاهد وي

وكان   )) قل اهللا شهيد بيني وبينكم ((وهلذا أمر اهللا نبيه أن جييب قبل أن جييب هؤالء لئال يكابر ويعاند فقال 

شهادة رمبا يتبادر أن يقول اهللا جوابا هلم هم لو قالوا من الشاهد لكن الرسول يسأهلم يقول أي شيء أكرب 

 )) قل اهللا (( نعرب اآلية ألن فيها أوجه )) قل اهللا شهيد بيني وبينكم ((يكابرون ويقولون ال شاهد لك فقال 

أن يكون االسم الكرمي مبتدأ واخلرب حمذوف والتقدير قل اهللا أكرب شهادة وعلى هذا التقدير يكون  األولعراب اإل

  بيين وبينكم ر هو شهيد خرب مبتدأ حمذوف والتقدي )) شهيد ((قوله 

قل أي شيء أكبر  ((أن يكون االسم الكرمي مبتدأ خربه حمذوف والتقدير اهللا أكرب شهادة ليكون مطابقا لقوله 
خرب مبتدأ حمذوف تقدير هو شهيد بيين  )) شهيد بيني وبينكم ((وعلى هذا التقدير يكون قوله  )) شهادة

  وبينكم

جيوز  )) شهيد ((وعلى هذا التقدير يكون قوله هو اهللا  همي خرب حملذوف تقدير الوجه الثاين أن يكون االسم الكر  

  :فيها وجهان

  الوجه األول أن تكون خربا ثاين للمبتدأ احملذوف ويكون التقدير هو اهللا شهيد خرب ثاين 

  والوجه الثاين أن تقول شهيد خرب مبتدأ حمذوف يعين هو اهللا هو شهيد بيين وبينكم  

فيه وجه آخر  لي هذا،نقف ع )) قل اهللا نقف ((يف اإلعراب يتوقف عليها الوقوف على أي كلمة هذه األوجه 

وإذا كان اهللا  )) قل اهللا شهيد بيني وبينكم ((أن يكون االسم الكرمي مبتدأ وخربه شهيد  منفصل عن الوجوه

ال تعدوا أن يكون املعىن  تنوعتال أحد أكرب كل هذه األوجه مهما  ؟فمن أكرب من اهللا ه وبني أعدائه شهيد بين

 عز وجل ال شك يف هذا اهللا أكرب شهادة من كل شيء ومباذا شهد اهللا للرسول و اهللا أكرب شهادة من كل شيء 

اللُه َيْشَهُد ِبَما َأنَزَل ِإلَْيَك  َلِكنِ (( بصدقه باللفظ وبالفعل اللفظ قال اهللا تعاىل   عز وجل ؟ شهد اهللا للرسول 
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ِإَذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن قَاُلوا َنْشَهُد ِإنَك َلَرُسوُل اللِه َواللُه يـَْعَلُم ((  عز وجل وقال  ]166))[النساء: بِِعْلِمهِ َأنَزَلُه 
  حق  صلى اهللا عليه وسلم فهذه شهادة قولية من اهللا على أن رسول اهللا ]1))[املنافقون: ِإنَك َلَرُسولُهُ 

أن يضرب من ي ينزهلا اهللا عليه هذه شهادة فعلية من اهللا التمكني له يف األرض متكينه أما الفعل فاآليات الذ

عز األعناق ويسيب األموال والذرية متكينه من أن يتلوا القرآن على الناس ويقول هذا كالم اهللا وقد قال له اهللا 

َنا بـَْعَض اَألقَاِويِل َألَ ((  وجل  وشهادة  ]46))[احلاقة:َخْذنَا ِمْنُه بِاْلَيِميِن ثُم َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوتِيَن َوَلْو تـََقوَل َعَليـْ

َنُكْم َوُأوِحَي ِإَلي َهَذا  ُقلِ (( حق بأنه  صلى اهللا عليه وسلم لية كثرية شهد اهللا لرسولهاهللا الفع اللُه َشِهيٌد بـَْيِني َوبـَيـْ
والوحي يف اللغة العربية يف  عز وجل املوحي هو اهللا فلفاعل ألنه معلوم مبهما أم ا ]19))[األنعام: اْلُقْرآنُ 

ا بسرعة وخفاء لئال يطلع عليها هاألصل اإلعالم بسرعة وخفاء أن تعلم صاحبك بسرعة تعطيه كلمات يفهم

بواسطة أو بغري  عز وجل م اهللا يأحد فأصله السر أصل الوحي السر لكنه يف االصطالح هو عبارة عن تكل

خفي تارة يكون يف روع الرسول سطة ألحد من عباده بشريعة يبلغها الناس هذا الوحي ومسي بذلك ألن الوحي وا

فيوحي بعلمه ما  عز وجل وتارة يكون بتكليم اهللا للرسول من وراء حجاب وتارة يكون بإرسال رسول يرسله اهللا 

  يشاء 

در مبعىن اسم املفعول وال مبعىن اسم الفاعل املصدر مصدر كالغفران والشكران وهل هذا املص )) القرآن ((وقوله 

من عمل أي عادل راضي ويف احلديث (  ييأيت مبعىن اسم الفاعل ويأيت مبعىن اسم املفعول تقول هذا عدل رض
) أي مردود فهل هنا هذا املصدر مبعىن اسم الفاعل أو مبعىن اسم املفعول ؟ عمال ليس عليه أمرنا فهو رد 

ون هلما مجيعا فهو مبعىن اسم الفاعل أي قارئ ألنه جامع ، جامع آياته وكلماته وما حيتاج الناس اجلواب ما يك

  إليه ومعىن املفعول أي مقروء وكال الوصفني ثابت للقرآن الكرمي

الالم هنا متعلق بأوحي أي أوحي إيل ألكون منذرا لكم وهذا هو احلكمة من الوحي أن اهللا  ))ألنذركم به  (( 

رجال هذا الوحي فإمنا أورثه اهللا لينذر ويقول احلق   عز وجل يوحي للرسول لينذر به وإذا أورث اهللا  وتعاىل سبحانه

  ائد إن شاء اهللا يف الفو كما سيأيت 

كاف ينذر يعين وينذر به من بلغ والفاعل المن هذه اسم موصول معطوف على ايش ؟ على  )) من بلغو  ((

للغة غه القرآن بأي واسطة من بلغه القرآن فقد أنذر ولكن من بلغه القرآن بغري ايعود على القرآن واملعىن ومن بل

ة جال تقوم عليه احل اتقم عليه احلجة ومن بلغة باللغة العربية وهو ال يفهمها فإ العربية مل يفهم منه شيء فال

ِإنا َجَعْلَناُه  ((وقوله تعاىل  ]4))[إبراهيم: لِيُبَـيَن َلُهمْ  َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإال بِِلَساِن قـَْوِمهِ (( لقول اهللا تعاىل 
    جعلناه يعين صريناه باللغة العربية  ]2))[يوسف: قـُْرآنًا َعَربِيا َلَعلُكْم تـَْعِقُلونَ 
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  إىل آخره ويف هذه اآلية فوائد )) ...وهو القاهر فوق عباده  ((قال اهللا تعاىل  

 ِلَمنِ   ((ألنه قال وهو القاهر وجاءت بصيغة أخرى القهار كما قال تعاىل  عز وجل هر هللا منها إثبات اسم القا 
فيستفاد من إثبات االسم إثبات الصفة وهي القهر ألن كل أمساء  ]16))[غافر: اْلُمْلُك اْليَـْوَم لِلِه اْلَواِحِد اْلَقهارِ 

وصاف فهي باعتبار تعيني الذات أمساء وباعتبار داللتها على اهللا كلها دالة على معىن واحد أو أكثر ألا أمساء وأ

ليست كأمساء بين آدم مثال فإن بين آدم قد يسمى اإلنسان باسم  عز وجل املعىن أوصاف وهلذا نقول أمساء اهللا 

  وهو أبعد الناس عن وصفه خبالف أمساء اهللا

سبق أا فوقية مكان وفوقية مكانة أما فوقية لقوله فوق عباده وكما  عز وجل  من فوائدها إثبات الفوقية هللا 

املكانة فما أحد من املسلمني ينازع وهي الفوقية املعنوية أما فوقية املكان فقد تنازع املسلمون فيها على طرفني 

  ووسط

يف كل مكان يف السماء ويف األرض ويف األسواق ويف املساجد ويف املدارس  عز وجل الطرف األول يقول إنه  

ل مكان وال خيفى ما يلزم على هذا القول الباطل من اللوازم الفاسدة كمخالفة النصوص وخمالفة الفطر ويف ك

  عقول وصف اهللا تعاىل مبا ال يليق جبالله فة اللوخما

وز أبدا أن نثبت أن اهللا يف مكان ال فوق وال حتت وال ميني وال مشال جيوقسم آخر على العكس من هذا قال ال 

القول يعين العدم فإذا قلت بأن اهللا ليس فوق وال حتت وال ميني وال مشال وال متصل وال منفصل  ومعلوم أن هذا

كني رمحه اهللا وهو من أقوى األمراء والسالطني يف املشرق قال كتَ بَ فهو هو العدم متاما وهلذا قال حممود بن سُ 

بين لي الفرق بين  ": قال إىل آخره  "ال نقول فوق وال تحت ": حملمد بن الفورك ملا سأله عن علو اهللا وقال
  أو كلمة حنوها وصدق رمحه اهللا " إلهك والعدم

قلنا أما طرفان ووسط الوسط الذي هدى اهللا إليه سلف األمة وأئمة األمة وأهل السنة أن اهللا تعاىل يف مكان 

حتيط بنا جدران  فوق كل شيء لكن ليس معىن ذلك أنه يف مكان حييط به مكان كما حنن اآلن يف املسجد

ن اهللا أحاط به شيء من إاملسجد ال يف مكان فوق فضا ألن ما فوق املخلوقات عدم ما فوقها شيء حىت نقول 

 خملوقاته فهو فضاء عدمي واهللا تعاىل فوق كل شيء وهذه الفوقية فوقية املكان دل عليها الكتاب والسنة فلنسأل 

  فوقية املكان ؟ن على فوقية اهللا نريد دليال من القرآيا عبد الرمحن بن مجعة 

   )) الرحمن على العرش استوى ((وقوله  ))منتم من في السماء أأ ((: قوله  الطالب

  : من السنة  الشيخ
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أين اهللا قالت يف السماء قال من أنا قالت أنت رسول اهللا قال  سال النيب صلى اهللا عليه وسلم جارية : الطالب

  أعتقها فإا مؤمنة .

  نعم .من السنة الفعلية  : الشيخ

  كان خيطب للناس يف حجة الوداع كان يشري إليهم صلى اهللا عليه وسلم: أن النيب  الطالب

بعه إىل السماء مث ينكتها إىل الناس يردها إليهم طيب كذلك أيضا من ص: كان يقول اللهم اشهد يرفع أ الشيخ

  حيىيأدلة علو اهللا الدليل العقلي 

  فضل من السفل : أن العلو أ الطالب

: صفة كمال أليس كذلك واهللا تعاىل موصوف بصفات الكمال فلزم أن يكون عاليا وألن ضد العلو السفل الشيخ

  ...الفطرةألما متقابالن فإذا انعدم علوه لزم ثبوت سفوله وهذا مستحيل على اهللا 

  ارتفع قلبه إىل السماء  إذا ضيق عليه أو حنو ذلكأن اإلنسان جيد من نفسه توقا إىل العلو  الطالب

طلب العلو ما قال يا اهللا إال جيد قلبه يرتفع إىل السماء ل: نعم أن اإلنسان كلما دعا جيد من نفسه ضرورة  الشيخ

بدون أي دراسة وبدون أي تعليم فهو دليل فطري حىت قيل إن البهائم تقر بذلك وفيه احلديث الضعيف أن 

مرة يستسقي أي يطلب نزول املطر فوجد منلة مستلقية على ظهرها رافعة  خرجعليهما السالم سليمان بن داوود 

ارجعوا فقد سقيتم بدعوة  "فقال  "اللهم إنا خلق من خلقك فال تمنع عنا رزقك" قوائمها إىل السماء تقول 
  فهذا األثر ضعيف لكن ما يستبعد أن البهائم العجمى تعرتف بعلو اهللا عز وجل "غيركم

اللة األدلة كلها الكتاب والسنة والعقل والفطرة وهناك إمجاع على هذا متفقة على علو اهللا تبارك فتبني اآلن أن د 

املنكرين على كتاب اهللا وسنة رسوله والصحابة والنيب  تدجيل وتعاىل علو مكانة وليس فيه أي نقص وأما

من سنة رسوله فليكن وما يضرنا فنقول إذا لزم هذا من كتاب اهللا و والصحابة بأنه يلزم من ذلك أن يكون جسما 

ليس كمثله شيء وهو السميع  ((إذا لزم وال شك أن اهللا تعاىل له ذات خمالفة لذوات املخلوقات من كل وجه 
حىت يف الوجود واحلدود خمالف فإن اهللا مل يزل وال يزال موجودا خبالف غريه من املخلوقات فهو  )) البصير

ا لكن إياك أن تتصور هذه الذات العلية ألنك ال تستطيع أن تتصورها حادث بعد أن مل يكن وأي ضرر يف هذ

   )) وال يحيطون به علما ((كما قال تعاىل   اطالقا بصورة مطابقة

وهذه العبودية عبودية العبودية  )) فوق عباده ((طيب من فوائد اآلية الكرمية إثبات العبودية جلميع اخللق لقوله 

عاىل يفعل فيهم ما يشاء وال ميكن ألي واحد بر أو فاجر مؤمن أو كافر يستعصي الكونية كل اخللق عباد هللا ت

  على ربه تعاىل من هذه الناحية 
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ومن فوائد هذه اآلية الكرمية إثبات اسم اهللا بل إثبات امسي اهللا احلكيم واخلبري وما تضمناه من صفة فالذي 

 وقد سبق يف التفسري أن احلكمة هي واحلكمتضمنه احلكيم صفتان اإلحكام واحلكم وإن شئت فقل احلكمة 

ى عن يته مل يأمر به وال الشرع ما أمر بأمر فقال العقل ل وضع األشياء يف مواضعها الالئقة ا قال بعضهم إن

عنه ألن أوامر الشرع ونواهيه مطابقة متاما للحكمة كذلك األمور الكونية كلها  شيء فقال العقل ليته مل ينه

  كما سبق يف التفسري  مطابقة للحكمة

بالنسبة للحكم أيضا حكم اهللا نوعان شرعي وقدري أو إن شئت فقل كوين وهو أيضا موافقة للحكمة وذكرنا  

أن احلكمة يف التفسري نوعان حكمة غاية وحكمة صورة الغاية أن كل ما قضاه اهللا كونا أو شرعا فإنه على وفق 

  احلكمة والغاية منه حكمة أيضا 

ذه اآلية الكرمية إثبات وصف اخلربة هللا تعاىل وهي العلم ببواطن األمور يرتتب على إمياننا ذا أوال أن ومن فوائد ه

نستسلم حلكم اهللا الشرعي كما أننا مستسلمون حلكمه القدري وأال نكلف أنفسنا باالطالع على احلكمة فيما 

ضائه إذن يستلزم من جهة تؤمن باهللا وتسلم لقال تدركه عقولنا بل نؤمن ونسلم وكذلك يقال يف األحكام القدرية 

حيرم أو ليته مل يوجد وكذلك القدر يستسلم  ضى باحلكم الشرعي ال يقول ليته ملاملنهج واملسلك أن اإلنسان ير 

  له 

أو تلتزم بأحكام اهللا الشرعية ألن احلكم له واحلكمة فيه فال ائد املسلكية واملنهجية أنك تستلزم و كذلك من الف

لك عن أحكام اهللا الشرعية طيب وهل هذا مينع من أن نسأل عن احلكمة ؟ ال مينع لكن بشرط أن  مناص

نستسلم متاما قبل معرفة احلكمة أما أال نستسلم إال إذا عرفنا احلكمة فهذا غلط عظيم وبالنسبة للخبري مىت 

عاىل وسوف ترغب يف القيام تعلمت أن اهللا تعاىل خبريا بكل شيء يقع منك فإنك سوف ختاف من خمالفة اهللا 

بأمر اهللا لتعلم أنك لن تعمل عمال إال علم اهللا به وهذه نتيجة مهمة جدا من يرتك الزنا مثال يف مكان ال يطلع 

عليه إال اهللا وبدون معارضة من املرأة والنفس تدعوا لذلك من يرتك هذا يف مثل هذه احلال إال مؤمن يعلم أن اهللا 

يوسف عليه السالم دعته سيدته إىل نفسها يف مكان خال وال ميكن الوصول إليه ألا  يراقبه ويتأمل يف قصة 

غلقت األبواب وهي امرأة العزيز وتقوم على جانب كبري من اجلمال أو التجمل وملا مهت به وهم ا رأى برهان 

اهللا يف ذلك كذلك أي كان  أي ما يف قلبه من اإلميان فانصرف عنها وتركها خوفا من اهللا تعاىل وقال عز وجلهللا 

وتأمل قول النيب عليه الصالة  )) لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ((األمر كذلك 

 رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف اهللا (والسالم يف السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله منهم 
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ميع أحوالك ومبا يف قلبك فإنك لن ختالفه فتعصيه كيف ختالف اهللا فاملهم أنك مىت آمنت بعلم اهللا تعاىل جب )

    تعاىل وتعصيه وهو يعلم هذا ال يقع إال ممن أزاغ اهللا قلبه نسأل اهللا السالمة نعم 

اإلميان شيء  لقلبه فه بإميان )) رأى برهان ربهلوال أن  أشكل علي قول اهللا عز وجل أن  يوسف ((:  الطالب

  ؟ يعلم أويرى 

  : ال الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون علمية  لشيخا

  رأى شيئا .....لكن يا شيخ : الطالب

    صحيح نعم  ما هوأما قوهلم أنه متثل له أبوه وما أشبه ذلك  : ال ، ال برهان ربه ما رأى شيئا الشيخ

  مسلمون  مكان يعتربوا  من يقول اهللا يف كلفوقية املكان تنازع فيها املسلمون فهل  يف : قلتم يا شيخ الطالب

: نعم هم اآلن ينتسبون لإلسالم ولذلك يعدون من الفرق اإلسالمية وبعض العلماء رمحهم اهللا أخرج  الشيخ

نعم يا  ا ناس ال نستطيع أن حنكم عليهم بالردةخنرج اجلهمية من الفرق اإلسالمية لكن هذه مشكلة لو قلنا ا 

     سليم

 يعلم صدقي وكذيب بالنسبة للبهائم يا شيخ نعلم أن اهللا يعلم ما يف  قليب و شيخ اهللا عنك يا  رضي:  الطالب

   ......ناقة من شدة الوالدة ترفع رأسها لفوق رأيت وكل شيء 

  ال إله إال اهللا !!:  الشيخ

  ال ادري اليش ترفع رأسها ؟...: الطالب

  راال يستبعد أن تكون رفعت رأسها إىل :  الشيخ 

  ....: الطالب

  هذا ال يستبعد نعم سبحان اهللا !! :  الشيخ

هكذا اجلرادة اإلنسان يقف يدعوا هكذا وهي متد يدها هكذا وتقف على رجليها تقف كحشرة  رأيت : الطالب

  يف سفر تقف ويدها مرفوعةرأيتها   متد يدها وترفع رأسها للسماء

  : بدون أذية الشيخ

  : بدون شيء  الطالب 

  عل تعرفون اجلعل واضح إذا أحد آذاه وقف على رجليه ورفع يديه هذا مشاهد سبحان اهللا أن اجل : الشيخ

  رفع يديه كأنه سالحه  : الطالب

  كيف ؟:  الشيخ
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  : يربز السالح الطالب

  : أي سالح  الشيخ

  : السالح الذي معه الطالب

  ما فهمت:  الشيخ 

  ...:الطالب

     . : أيه الشيخ

 ((يعين أكرب شهادة  )) قل اهللا (( اجبهللا تعال وإن مل جييبوا فقل أنت أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم قال ا

)) يعين قل يا حممد هلؤالء  قل أي شيء أكبر شهادة ((وذكرنا  اعرااسبق الكالم على  )) شهيد بيني وبينكم

  علية قال أن شهادة اهللا لرسوله باحلق نوعان قولية وفاملكذبني لك أي شيء أكرب شهادة فإن أجابوا خصموا 

أيضا تكلمنا عليها وبينا معىن القرآن وأنه مصدر إما مبعىن فاعل أو مبعىن مفعول  )) وأوحي إلي هذا القرآن ((

قلنا من بلغه هذا القرآن فكأمنا خاطبه النيب عليه الصالة والسالم إىل يوم القيامة ألنه  )) ألنذركم به ومن بلغ ((

ستفهام لالستنكار االهذا  )) ئنكم لتشهدون أن مع اهللا آلهة أخرىأ (( قال ألنذركم أيها املخاطبون ومن بلغ

مهزة  )) أئنك ألنت يوسف قالوا ((والالم فهي كقوله تعاىل  ) إنبـ ( وهو استفهام داخل على مجلة مؤكدة 

وا أن مع يؤكد أم شهد )) أئنكم لتشهدون أن مع اهللا آلهة أخرى ((والالم  )  إنـ ( داخلة على مجلة مؤكدة ب

أجعل اآللهة إلها واحدا إن  ((اهللا آهلة أخرى وينكر عليهم هذه الشهادة ألن هذه أكرب شهادة ولقد قال هؤالء 
  دعوا هذه الدعوة ال تغرنكم )) أن امشوا ((أي األشراف  )) هذا لشيء عجاب وانطلق المأل منهم

 ...خرة إن هذا إال اختالقا في الملة اآلما سمعنا بهذ (( )) واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد (( 

  إىل آخره  ))

قل إنما هو إله واحد  ((يعين إن شهدمت فأنا بريء منكم ال أشهد أن مع اهللا آهلة ال أشهد  )) قل ال أشهد (( 
 )) حدأن اهللا إله وا ((إثبات شهادته بكرر األمر بالقول ألمهية املوضوع فأمر أوال بنفي شهادم مث أمر ثانيا   ))

الرجل غرمية أي أخاله  يء الرباءة مبعىن اخللو ومنه أبرأبر  )) قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون ((

 )) مما تشركون (( من الدين الذي عليه فمعىن بريء مما تشركون أي أين خلي مما تشركون فأنبذه وال أقرره وقوله

  يعم كل ما يشركون به 

ء من عيسى ؟ اجلواب أن نقول إن عيسى عليه السالم ال يتربأ منه الرسول عليه الصالة فإن قال قائل هل هو بري

بناء على هذا فإما أن جنعل ما مصدرية ويكون املعىن بريء من شرككم وإما أن جنعلها موصولة ويستثىن والسالم و 
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ِإنُكْم َوَما (( قول اهللا تعاىل من ذلك من يعبد من دون اهللا وهو صاحل من األنبياء واملالئكة وغريهم وهذا نظري 
َلْو َكاَن َهُؤالِء آِلَهًة َما َوَرُدوَها وَُكل ِفيَها َخاِلُدوَن َلُهْم   تـَْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللِه َحَصُب َجَهنَم َأنـُْتْم َلَها َوارُِدونَ 

ذه اآلية احتج املشركون على النيب عليه الصالة ملا نزلت ه ]100))[األنبياء: ِفيَها زَِفيٌر َوُهْم ِفيَها ال َيْسَمُعونَ 

     .والسالم وقالوا إذن عيسى من أهل النار ألنه يعبد من دون اهللا

   


